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Kedves múzeumlátogatók! 

Vegyetek részt egy ingyenes virtuális tárlaton, látogassátok meg a Magyar Nemzeti 

Múzeum Seuso-kincs – Pannónia fénye 3D virtuális kiállítást. 

A kincs rövid története: 

 A Seuso-kincs egy 14 darabból álló kincslelet. Ezüstedényeit evéshez, iváshoz és 

tisztálkodáshoz használták. A kincs majdnem 50 éve a föld alól került elő egy rézüstben, 

és megtalálása óta nagyon kalandos utat járt be. Nevét a tulajdonosáról, Seusóról kapta, 

aki a Balaton vidékén élő római előkelő volt. 

 Seuso kb. 1600 évvel ezelőtt élt, abban a korban, amikor a Római Birodalomban 

császárok uralkodtak. A birodalom ebben az időben az Atlanti-óceántól Arábiáig, a 

Szaharától a Dunáig terjedt. Az északi határon feküdt Pannonia, a mai Magyarország 

dunántúli része. Seusónak nagy hatalma és óriási vagyona volt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mnm.hu/hu/publication-issue/seuso-kincs-pannonia-fenye
https://seuso3d.mnm.hu/
https://seuso3d.mnm.hu/
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Kedves felfedező! 

 
A virtuális kiállítás látogatása során adjatok választ a következő kérdésekre! 

Feladatok, amelyeket a szokott rendben küldjetek vissza: 

1. Keresd meg a Seuso-kincs legnagyobb darabját, az Akhilleusz tálat! Mekkora az  

 átmérője: 

 magassága: 

 tömege: 

2. A mítosz szerint a Sztüx folyónak halhatatlanságot adó ereje volt. Ezért Thetisz sarkánál 

fogva belemártotta fiát, Achillest, így biztosítva számára sebezhetetlenséget. Egyetlen 

sebezhető pontja a sarka maradt, ahol anyja keze érintette. 

A lábunk melyik részét nevezik Achilles-ínnak? 

1 vagy  

2 vagy 

3 

 

  

 

 

3. Tippelj! Hány kilogrammot nyomnak a Seuso-kincs edényei együtt?  

 68,5 kg 

 5 kg 

 101 kg 

4. Milyen edényben rejtették el a Seuso-kincs darabjait? Milyen anyagból készült ez az 

edény? A választ megtalálod a kiállítás információi között. 

5. Válaszd ki a neked legjobban tetsző tárgyat és küldd el a fotóját! 

 

 

Lapozz! 
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A link: https://mnm.hu/hu/kiallitasok/virtualis-kiallitas/seuso-kincs-pannonia-

fenye-3d-virtualis-kiallitas 

Lépj be a virtuális tárlatba, ahol megcsodálhatod a Seuso-kincs 

ezüstedényeinek izgalmas formavilágát és az ókori ezüstművesek 

részletgazdag díszítőművészetét. 

Jó munkát, izgalmas élményeket kívánok! 
A nyitó kép: 

 

A program használata: 

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/virtualis-kiallitas/seuso-kincs-pannonia-fenye-3d-virtualis-kiallitas
https://mnm.hu/hu/kiallitasok/virtualis-kiallitas/seuso-kincs-pannonia-fenye-3d-virtualis-kiallitas

